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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES
EXERCÍCIO: 2018
1 – DADOS GERAIS DA OSC
Nome:
Associação Limeirense de Cuidado e Carinho - ALICC
CNPJ:
01.181.142/0001-65
Endereço:
Rua Major Antônio Machado de Campos, 74

CEP:
13484-315

Bairro:
Jardim Piratininga

E-mail
da
Organização:
servicosocial@alicc.org.br

Telefones:
(19)3404-3232
Página web:
www.alicc.org.br

Cidade:
Limeira

UF:
São Paulo

2 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC (PRESIDENTE / DIRETOR)

Nome:
Rita de Cássia Schiolin Ruschel
Cargo:
Presidente

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
Nome:
Cintia Priscila Treft
Área de Formação:
Assistente Social

4 – SÍNTESE DA PROPOSTA
4.1 – Eixo de Atuação
Proteção Social Básica

Nº do Registro no Conselho Profissional:
CRESS-SP 31.973

4.2 Serviço / Programa
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

4.3 – Objetivo Geral da Proposta
Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da sociabilidade e do fortalecimento de vínculos sociais e
familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social.

4.4 – Público Alvo:
Adultos de 30 a 59 anos

4.5 Meta Prevista:

50 pessoas mês

Meta Alcançada: 51 pessoas mês

5 – ANÁLISE DE RESULTADOS
Objetivo específico 1/Etapas:
Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de
afetividade e encontros intergeracionais de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária;
Atividades realizadas
• Estimular as pessoas a contribuírem com depoimentos sobre as atividades e dinâmicas diária do grupo
individual.
• Roda de conversa, com depoimentos que transcorreram para elaborar raciocínio mais disciplinado para
conquista desses objetivos
• Roda de conversa sobre a sensação na apresentação e o acolhimento do grupo
• Movimento Vital Expressivo
• História dos Desejos
• Roda de Conversa e momento de manifestação dos integrantes dinâmica de grupo.
• Discutir e levantar possível cronograma das apresentações e normas para conduzir o trabalho durante o
ano.
• Audição e marcação de música com ensaio musical
• Acolhimento audição, sociabilização, interpretação e ensaio musical
• Apresentação - Homenagem as Mulheres (funcionárias Publicas da Prefeitura Municipal) Paço Municipal.
• Atividade de Ritmo com reflexão
• Visita e Apresentação - OSC (Centro do Idoso)
• Construção das diferenças do outro (As diferenças que importam)
• Audição e marcação de música com ensaio musical
• Acolhimento audição, sociabilização, interpretação e ensaio musical
• Musica como recurso relacional
• Atividade de Ritmo com reflexão
• Oficina de Flor Tecido – Comemoração Dia das Mães

Oficia de Vivencia Ikebana Sanguetsu
Dinâmica Gratidão
Caminhada Intergeracional no Parque Cidade
Acolhimento /Armarioteca
Escritora trazendo Tema: Convivência
Visita Intergeracional para Cantinho do Vovô
Atividade Movimento Vital Expressivo pela voluntária Cenir Montagner
Passeio Intergeracional no Pesqueiro Green Camp

•
•
•
•
•
•
•
•

Resultados Alcançados
• Durante o desenvolvimento das atividades houve, interação, participação muita socialização, partilha,
depoimentos das relações individuais.
• Auto observação e capacidade de aprendizagem e maturidade
• Colaboração mutua, manifestações verbais de satisfação nas atividades
• Nas apresentações intergeracionais todas se manifestaram de forma interativa com os usuários
da entidade visitada e com muito acolhimento.
• Expandiu e multiplicou informações e aprendizados, satisfação, estabelecemos metas para 2018
• Tratou-se uma estratégia melhor para compreensão e participação direta do grupo
• Avanço do Auto protagonismo
• Interação e depoimentos de satisfação em voltar ao passado e poder reviver momentos bons,
reconhecimento da leitura.
• Participação com depoimentos de convivência diária.
• Depoimentos de bem estar os usuários saíram alegres e contagiantes
• Valorização do indivíduo nas habilidades por vezes desconhecidas, despertou nos integrantes
divertimento e descontração superando os limites criados no cotidiano.
Objetivo específico 2/Etapas:
•

Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a participação na
vida pública no território, além de desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade
social e do mundo contemporâneo.

Atividades Realizadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atividade com alongamento e caminhada
Rótulos dos Alimentos Parte 01
Palestra Saúde Mental da Mulher – Dia da Mulher Rótulos dos Alimentos Parte 02
Atividade com alongamento e caminhada
Sol e Lua – amadurecimento pessoal e melhora da convivência diária
Festa junina e Nutrição
Festa junina na entidade
Palestra sobre as Vacinas do calendário vacinal
Atividade com alongamento e caminhada
Padaria Artesanal
Oficina de Horta Vertical

•
•

Palestra Cuidados com os pés
Palestra Higiene Bucal

Resultados Alcançados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento da auto-estima, integração do grupo, mudança de comportamento com os hábitos diários e
entretenimento.
Informações, esclarecimento e dúvidas sobre o processo mental
Participação direta do grupo, permitindo uma troca mutua de experiências e a construção de conhecimento
permitindo maior autonomia nas escolhas.
Multiplicação de informações para a comunidade ao qual frequenta.
Descontração e gratidão pelas palestras
Entretenimento Saudade e ideias para atividades em outros pontos da cidade
Manifestação de contentamento, satisfação e elogios nas interações.
Geração de renda e Confecção de Alimentos sadios
Conhecimento sobre o plantio de plantas na utilização de produtos recicláveis
Esclarecimento sobre o saber cuidar dos pés e da saúde bucal, levando assim informações corretas com
conteúdo para multiplicar diante das famílias.

6 - Avaliação Final dos Resultados
6.1 - Aspectos facilitadores do período
• Participação e envolvimento do grupo nas atividades propostas
• Receptividade das famílias visitas
• Parceria com rede de serviços
• Parceria com oficineiros voluntários
• Parceria com o SENAC
• Parceria com a CEPROSOM
6.2 - Propostas de superação/ mudanças
• Acesso ao serviço do transporte coletivo
• Parceria com as entidades da rede socioassistencial para encaminhamentos;
• Acessos a serviços socioassistenciais e setoriais
• Acessos a serviços socioassistenciais e setoriais
6.4 - Avanços obtidos
• Partilha entre os integrantes de um dos grupos moveu- se para fazer pão dividindo com todos os amigos.
• Desenvolveu relações de afetividade entre os participantes Aumento da procura pelas atividade
• Participação e interação em todas as atividades apresentada com assiduidade.
• Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias
Limeira 13 de novembro de 2018

PLANEJAMENTO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES SCFV ADULTO
Janeiro/18
ATIVIDADE

DATA

OBJETIVO

GRUPO: CANTO/CORAL
DESCRIÇÃO

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

Dispostos em círculo todos desenham
em papel sulfite um
Acolhimento

Sociabilização, atenção,

animal. Coloca a folha no centro do

Roda de conversa e momento

prontidão, criatividade,

círculo e de forma aleatória, um

de manifestação

identificação de diferentes

integrante vem para esse círculo e

timbres, composição

brinca com o papel sulfite como se

grupo "TECLAS DOS

sonora e interação do

fosse teclas que emitem som.

ANIMAIS"

grupo

Todos são convidados a emitir o som

dos integrantes, dinâmica de

16/01

acionado no teclado de papel.

RESPONSÁVEL (EIS)

 Luci Mara Ribeiro Moreira –
 Equipamento de

Psicóloga

som e informática
 Sala com cadeiras
para acomodação

 Elizabeth de Almeida Jimenes //
Musicista e Regente

 Sulfite
 Lápis
 Lanche

 Priscila Jimenes Coimbra,
professora de educação na rede
municipal e particular de Franca

Retomada de uma música
Discutir e levantar possível
cronograma de
apresentações e normas

Em roda, cada um apresentou sua

para conduzir o trabalho

sugestão, e elaboramos uma prévia de

durante o exercício do ano.
Foi solicitado que trouxessem
sugestões para elaborar
cronograma e sugestões pe
músicas para ensaio
Ensaio musical

Organizar o trabalho de
23/01

forma participativa com
responsabilidade mútua.

apresentações intergeracionais.
Em pé aquecemos com exercícios
vocais e respiratórios e ensaio
musical

 Equipamento de
som e informática
 Sala com cadeiras
para acomodação
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro Moreira –
Psicóloga
 Elizabeth de Almeida Jimenes //
Musicista e Regente

 Equipamento de som
Audição e marcação de
música com ensaio musical

30/01

Sociabilidade e ensaio
musical

e informática

Em círculo, hora sentados e hora em
pé, ouvir a música e seguir a

 Sala com cadeiras

orientação da regente musical

para acomodação
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro Moreira –
Psicóloga
 Elizabeth de Almeida Jimenes //
Musicista e Regente

PLANEJAMENTO MENSAL DE ATIVIDADES SCFV ADULTO
MÊS: Fevereiro de 2018

Acolhimento

GRUPO: CORAL

Em círculo ouvir a música e tentar

Audição, interpretação,

Estimular a marcação e o marcar todos juntos no mesmo pulso

marcação de música e

pulso musical através de

com passos e inventar outros

passos e sociabilização

movimentos

ensaio musical para

06/02

Apresentação em atividade

 Equipamento de som
e informática
 Sala com cadeiras
para acomodação

Ensaio musical

 Lanche

 Luci Mara Ribeiro Moreira –
Psicóloga
 Elizabeth de Almeida Jimenes //
Musicista e Regente

intergeracional
CARNAVAL

13/02

CARNAVAL
 Equipamento de som

Acolhimento ensaio musical e

20/02

sociabilização

27/02

Oportunizar espaço para

Em círculo todos fazem o

sociabilização e atividade

aquecimento físico e vocal e logo

cultural

em seguida ensaio musical

e informática
 Sala com cadeiras
para acomodação
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro Moreira –
Psicóloga
 Elizabeth de Almeida Jimenes //
Musicista e Regente

PLANEJAMENTO MENSAL DE ATIVIDADES SCFV ADULTO
MÊS: Março de 2018

GRUPO: CORAL

Acolhimento
Ensaio musical e
sociabilização

Oportunizar momento

Preparação para
apresentação em
homenagem ao dia

para levantar e refletir as
06/03

ações realizadas e
resultados obtidos e

internacional da mulher /

retomada de ensaios

colaboradores da prefeitura

Primeiro momento: Roda de
conversa onde todos puderam dar
sua opinião sobre a participação no
evento de confraternização. Todos
os discursos foram só de
agradecimento

 Equipamento de
som e informática
 Sala com cadeiras
para acomodação
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro Moreira –
Psicóloga
 Elizabeth de Almeida Jimenes //
Musicista e Regente

de Limeira (convite recebido
pela prefeitura do município)
Encontramos pela manhã na

Atividade Intergeracional
Respondendo a convite
recebido pela prefeitura de
Limeira. Apresentação é
homenagear as mulheres
(funcionárias públicas da
prefeitura do município)

08/03

Oportunidade de promover
encontro intergeracional

 Equipamento de

entidade.

som e

Fomos de ônibus (parceria com a

informática

educação) até o pátio municipal. Lá

(oferecido pela

fizemos apresentação (momento

prefeitura)

muito interativo e participativo)

 Sala com

Retornamos com o mesmo ônibus

cadeiras para

Chegando na entidade, foi oferecido

acomodação

um lanche

Lanche

 Luci Mara Ribeiro Moreira –
Psicóloga
 Elizabeth de Almeida Jimenes //
Musicista e Regente

 Equipamento de

Acolhimento

Levantar resultados

Socialização de resultados da
apresentação no pátio da
prefeitura municipal de

obtidos como recurso que
13/03

estimule mais a
participação e interação de

Limeira

todos os envolvidos

E ensaio musical

No auditório da entidade, em roda
de conversa promover a discursão
em torno da apresentação.
Ensaio musical,

som e informática
(oferecido pela
prefeitura)
 Sala com cadeiras
para acomodação

 Luci Mara Ribeiro Moreira –
Psicóloga
 Elizabeth de Almeida Jimenes //
Musicista e Regente

 Lanche
 Equipamento de

Acolhimento
Atividade de ritmo com
reflexão do CD

Estimular a sociabilização,
20/03

Ensaio musical para atividade

o ritmo e ensaio musical
com disciplina

intergeracional

Em círculo todos participam da
dinâmica de aquecimento e ensaio
musical de várias músicas do
repertório

som e informática
(oferecido pela
prefeitura)
 Sala com cadeiras
para acomodação

 Luci Mara Ribeiro Moreira –
Psicóloga
 Elizabeth de Almeida Jimenes //
Musicista e Regente

 Lanche
Saímos com ônibus (parceria com a
educação) às 13h30.
Atividade intergeracional na

Oportunizar momento de

Osc Centro Dia do Idoso com

entretenimento e de

apresentação coral e

27/03

relacionamento

desenvolvimento de dinâmica

interpessoal

interativa.

intergeracional

 Equipamento de
som e informática

Chegamos e desenvolvemos um

 Palco

acolhimento em forma de breve

 Ônibus (parceria

apresentação. Depois foi
desenvolvida dinâmica interativa
(envolvendo gestos, música e
dança). Todos participaram.
“Ao final solicitaram nova data para
repetir atividade”

com educação)
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro Moreira –
Psicóloga
 Elizabeth de Almeida Jimenes //
Musicista e Regente

PLANEJAMENTO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES SCFV ADULTO
MÊS: Abril / 2018
ATIVIDADE
Acolhimento
Aquecimento e ensaio musical.
Neste dia foi socializado e escolhido
arte de camiseta. Ideia é fazer uma
camiseta personalizada
Um integrante do grupo trouxe bolo
que ele msm fez para degustar com o
grupo
Acolhimento
Exercícios de aquecimento, ensaio
musical. Neste dia assistimos ao
vídeo de apresentação em
homenagem a dia da mulher (08/03)
no passo municipal para avaliação
Neste dia tb foi socializado convite de
apresentação do coral na abertura da
semana do serviço social. Tds
aceitaram.
Acolhimento
Audição e marcação de música com
ensaio musical e vídeo de
apresentação
Acolhimento
Aquecimento vocal e ensaio musical
para apresentação no chá da tarde.

GRUPO: CANTO/CORAL

DATA

OBJETIVO

DESCRIÇÃO

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

03/04

sociabilização, atenção,
prontidão, criatividade,
identificação de diferentes
timbres, composição sonora
e interação do grupo

Dispostos em círculo
todos, hora sentados,
hora em pé, exercitam
aquecimento e ensaio
musical

 Equipamento de som
e informática
 Sala com cadeiras
para acomodação
 Lanche

10/04

Oportunizar momento para
levantar e refletir as ações
realizadas e resultados
obtidos e retomada de
ensaios

Sentados em cículo,
assistimos ao vídeo para
desenvolver conversa
com grupo. Em roda em
pé exercitamos a pratica
do ensaio musical

 Equipamento de som
e informática
 Sala com cadeiras
para acomodação
 Lanche

Estimular planejamento e
ensaio individuais
Sociabilidade e reforçar
ensaio musical com vídeo
de apresentação

Em círculo, hora sentados
e hora em pé, ouvir a
música e seguir a
orientação da regente
musical

 Equipamento de
som e
informática
 Sala com
cadeiras para
acomodação
 Lanche

Estimular de forma
organizada a disciplina para

Em círculos em pé e
sentados ouvir música e

17/04

24/04

 Equipamento de som
e informática

RESPONSÁVEL (EIS)
 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente
 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga

Tb foi socializado
informações gerais sobre o evento

Atividade Intergeracional
Respondendo a convite recebido
para apresentação no XXII tarde da
Esperança (ch beneficente) Alicc.

26/04

apresentação e ensaio
musical

ensaiar com a
participação de todos

Oportunizar momento de
entretenimento e de
relacionamento interpessoal
intergeracional

houve apresentação
musical e momentos de
interação.
Depois da apresentao, os
integrantes jogaram bingo
e se confraternizaram
junto com os participantes
do chá.
Depoimento dos
integrante "FOI TUDO
MARAVILHOSO"

Apresentação no Chá da Esperança

 Sala com cadeiras
para acomodação
 Lanche

 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

 Equipamento de som
e informática
 Espaço para
apresentação
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

GRUPO: CORAL
No auditório da entidade,
 Equipamento de som
em roda de conversa
e informática
promover a discursão em
 Sala com cadeiras
torno da apresentação.
para acomodação
Ensaio musical,
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

Em círculo todos fazem o
aquecimento físico e vocal
e logo em seguida ensaio
musical e marcação para
apresentação

 Equipamento de som
e informática
 Sala com cadeiras
para acomodação
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

Apresentação das sala de
cinema do Limeira
Shooping

 Equipamento de som
e informática

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga

PLANEJAMENTO MENSAL DE ATIVIDADES SCFV ADULTO
MÊS: Maio de 2018
Levantar resultados obtidos
Acolhimento
como recurso que estimule
Socialização de resultados da
08/05
mais a participação e
apresentação no Chá da Esperança
interação de todos os
E ensaio musical
envolvidos
Acolhimento
Aquecimento vocal, dinamica de
sociabilizao e ensaio musical para
Oportunizar espaço para
apresentao 18/05 no limeira shopping
15/05
sociabilização e atividade
Apresentao no encerramento da
cultural intergeracional
semana comemorativa do serviço
social do Municpio de Limeira.
Acolhimento
Objetivo promover encontro
Apresentao no encerramento da
18/05
intergeracional
semana comemorativa do serviço

social do Municpio de Limeira. Evento
ocorreu na sala de cinema do Limeira
Shoping
Acolhimento
Roda de conversa para anlise da
atividade intergeracional
desenvolvida no dia 18/05,
aquecimento bocal e ensaio musical

22/05

Levantar resultados obtidos
como recurso que estimule
mais a participação e
interação de todos os
envolvidos

parceria com a educao
(nibus para transporte)
Lanche foi oferecido pelo
evento
No auditório da entidade,
em roda de conversa
promover a discursão em
torno da apresentação.
Ensaio musical

 Sala com cadeiras
para acomodação
 Lanche

 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

 Equipamento de som
e informática
 Sala com cadeiras
para acomodação
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

PLANEJAMENTO MEBNSAL DE ATIVIDADES SCFV ADULTO
MÊS: junho de 2018
GRUPO: CORAL
Levantar resultados obtidos No auditório da entidade,
 Equipamento de som
Acolhimento
como recurso que estimule
em roda de conversa
e informática
Socialização de resultados da
05/06
mais a participação e
promover a discursão em
 Sala com cadeiras
apresentação no Chá da Esperança
12/06
interação de todos os
torno da apresentação.
para acomodação
E ensaio musical
envolvidos
Ensaio musical,
 Lanche
Num primeiro momento
feito a acolhida dos
 Equipamento de som
integrantes do grupo,
e informática
posteriormente um
(oferecido pela
Oportunidade de promover pequeno ensaio musical e
Atividade Intergeracional
prefeitura)
19/06
encontro intergeracional e
depois comemorao da
Comemoração de festa junina
 Sala com cadeiras
incentivar a cultura
festa com quitutes juninos
para acomodação
OBS: o ambiente foi todo
 Quitudes de festa
decorado para instigar
junina
maior sensibilizão para
comemoração
Estimular planejamento e
Em círculo, hora sentados  Equipamento de som
Acolhimento
ensaio individuais
e hora em pé, ouvir a
e informática
Audição e marcação de música com
26/06
Sociabilidade e reforçar
música e seguir a
 Sala com cadeiras
ensaio musical e vídeo de
ensaio musical com vídeo
orientação da regente
para acomodação
apresentação
de apresentação
musical
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

MÊS: Julho de 2018
ATIVIDADE

DATA

OBJETIVO

GRUPO: CORAL

Em círculo todos
Acolhimento
Atividade de ritmo com reflexão do CD
Ensaio musical

03/07
10/07

MATERIAIS

DESCRIÇÃO

Oportunizar momento para

participam da dinâmica de

levantar e refletir em ações

aquecimento e ensaio

com ritmos reflexivos

musical de várias músicas

NECESSÁRIOS
 Equipamento de som e

música ouve participação

Atividade de MOVIMENTO VITAL
EXPRESSIVO pela voluntria

17/07

profissional Cenir Montagner

Estimular a expressividade e

total, muitos depoimentos

convivência com afetividade

de bem estar, todos

(música cantada “da

Atividade de ritmo com reflexão do CD

31/07

musical

maré”), fazer relaxamento

 Elizabeth de Almeida

para acomodação

Jimenes // Musicista e

informática



Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga

 Elizabeth de Almeida

para acomodação

Jimenes // Musicista e

 Equipamento de
som e informática

e ensaio musical

Regente

 Sala com cadeiras
 Lanche

Em círculo ouvir o CD
Estimular o ritmo e ensaio

 Sala com cadeiras

 Equipamento de som e

contagiantes.

24/07

– Psicóloga

 Lanche

saíram alegres e

Acolhimento

 Luci Mara Ribeiro Moreira

informática

do repertório
Em círculo, som de

RESPONSÁVEL (EIS)

Regente
 Luci Mara Ribeiro Moreira
– Psicóloga

 Sala com cadeiras

 Elizabeth de Almeida

para acomodação

Jimenes // Musicista e

 Lanche

Regente

PLANEJAMENTO MEBNSAL DE ATIVIDADES SCFV ADULTO
MÊS: Agosto 2018
Acolhimento
Ensaio musical e sociabilização
Preparação para apresentação

07/08

GRUPO: CORAL

Estimular a sociabilização, o

Primeiro momento: Roda

ritmo e ensaio musical com

de conversa onde todos

disciplina

puderam dar sua opinião

 Equipamento de som e
informática
 Sala com cadeiras
para acomodação

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga

Na inauguração da sala ANA LUCIA na

sobre a participação no

 Lanche

 Elizabeth de Almeida

ALICC

evento

Jimenes // Musicista e

Ensaio musical

Regente

Apresentação no próprio
auditório da entidade
Momento de socialização
Apresentação no auditório da ALICC
(inauguração de sala "ANA LUCIA"de

13/08

atendimento)

Inauguração da sala ANA
LUCIA na ALICC

Houve a interação do

 Equipamento de som
e informática

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga

público, que solicita

 Sala com cadeiras

 Elizabeth de Almeida

repetir as canções,

para acomodação

Jimenes // Musicista e

todos manifestam

 Lanche

Regente

contentamento e
satisfação.
Primeiro momento:
audição da música e
interpretação com
Acolhimento,
Audição e interpretação da música

21/08

Oportunizar momento de

associação a vida diária

reflexão e sociabilização

de convivência.
Segundo momento:
exercício de aquecimento

 Equipamento de som
e informática

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga

 Sala com cadeiras

 Elizabeth de Almeida

para acomodação

Jimenes // Musicista e

 E Lanche

Regente

vocal e ensaio musical
Saímos de ônibus
Acolhimento
Visita Intergeracional para Cantinho do
Vovô.

28/08

Oportunizar encontro
geracional

(parceria com a secretaria
da educação), o coral
apresentou algumas
música sendo que houve

 Equipamento de som
e informática
 Sala para
apresentação
 Lanche

 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga
 Elizabeth de Almeida
Jimenes // Musicista e
Regente

muita interação e

 Ônibus para transporte

participação dos usuários
na hora da apresentação.
Também houve interação
do coral com usuários
daquele local em forma de
conversa e acolhimento.
PLANEJAMENTO MEBNSAL DE ATIVIDADES SCFV ADULTO
MÊS: setembro 2018

GRUPO: CORAL
Em círculo ouvir a música

Acolhimento
Audição, interpretação, marcação de

Estimular a marcação e o
04/09

música e ensaio musical

pulso musical através de
passos

e tentar marcar todos
juntos no mesmo pulso
com passos e inventar
outros movimentos
Ensaio musical

Oportunizar momento para

Acolhimento
Atividade de Contação de História e
Roda De Conversa Para Inauguração

levantar e refletir sobre a
11/09

desenvolvimento pessoal e

da Armarioteca

das relações

Ensaio musical
Acolhimento
Audição, interpretação, marcação de
música e ensaio musical

importância da leitura no

18/09
25/09

Em círculo puderam ouvir
e interagir na contação de
história e na exposição da
armarioteca (mini
biblioteca)

Estimular a marcação e o

Em círculo ouvir a música

pulso musical através de

e tentar marcar todos

passos e da audição

juntos no mesmo pulso

 Equipamento de som e
informática

 Luci Mara Ribeiro Moreira
– Psicóloga

 Sala com cadeiras

 Elizabeth de Almeida

para acomodação

Jimenes // Musicista e

 Lanche

 Equipamento de som e
informática

Regente

 Luci Mara Ribeiro Moreira
– Psicóloga

 Sala com cadeiras

 Elizabeth de Almeida

para acomodação

Jimenes // Musicista e

 Lanche
 Equipamento de som e
informática

Regente
 Luci Mara Ribeiro
Moreira – Psicóloga

com passos e inventar
outros movimentos

 Sala com cadeiras

 Elizabeth de Almeida

para acomodação

Jimenes // Musicista e

Ensaio musical

 Lanche

Regente

PLANEJAMENTO MENSAL DE ATIVIDADES SCFV ADULTO
MÊS: Janeiro à Março 2018

DESCRIÇÂO DA
ATIVIDADE

DATA

OBJETIVO

Estimular as pessoas a
contribuírem com
depoimentos sobre as

Desenvolver dinâmica de
19/01/18

atividades e dinâmicas

acolhimento sobre o
SCFV.

diária do grupo e individual

GRUPO: CONVIVER

METODOLOGIA

Em roda de conversa de forma
participativa foi trabalhado o

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

RESULTADOS

 Quadro Branco

Expandir e multiplicar as

 Coffee break

informações e aprendizados com
pessoas da

resinificado na dinâmica diária do

comunidade ao qual cada um

grupo.

participa.

Percorrido algumas ruas, onde
Caminhada e Alongamento

26/01/18

Atividade Física para

pudemos observar o bairro onde se

melhora da qualidade de

localiza a sede da entidade

vida.

arborizado. Utilizando o Tiro de

A integração do grupo em
 Coffee Break

permanecer
juntos no percurso

Guerra pista de atletismo.
Roda de conversa, com
depoimentos que
transcorreram para elaborar
raciocínio mais disciplinado
para conquista desses
objetivos.

02/02/18

Levantamento de Metas
individuais para 2018

Utilizamos papel e caneta para
anotações, depois desenvolvemos
conversa participativa.

 Coffee Break,

Estabelecimento de metas para o

 Papel e Caneta

ano de 2018

Os rótulos dos alimentos
Parte 01

09/02/18

Promover o entendimento

Entregue material didático com as

Observou que o grupo demonstrou

do grupo sobre a

principais dúvidas na leitura dos

interesse pelo tema abordado. Além

importância de conhecer

rótulos; expostos várias embalagens

disso, tratou-se de uma estratégia

os rótulos dos alimentos;

para que o grupo

para melhor compreensão e

melhorar o entendimento

pudesse vivenciar a interpretação

das informações do rotulo

dos rótulos na pratica.

dos alimentos

 Data Show
 Material Didático
 Coffee Break

industrializados; estimular

participação direta do grupo,
permitindo uma troca mutua de
experiências e a construo de
conhecimento a partir da leitura dos

a reflexo sobre as

rótulos, permitindo maior autonomia

escolhas que estão sendo

nas escolhas dos alimentos

feitas sobre a

industrializados

alimentação da família.
Momento de sensibilização onde os
depoimentos, levou a observar
Roda de conversa sobre a
sensação na apresentação

16/02/18

e o acolhimento do grupo.

Ressocialização, retorno

Dinâmica de socialização e

das atividades

apresentação um para o outro.

melhor a forma com que
Coffee Break

convivemos com as pessoas e
conosco mesmos. Satisfação em
conhecer melhor as pessoas com
que convive.
Todos demonstraram satisfação

Movimento Vital Expressivo
(instrutora do Sistema
Aberto)

23/02/18

Integração de novos

Realizou uma roda com os

usuários, estimulação do

participantes e ao ouvir músicas

ego individual e coletiva

diversas os sons faziam o

entretenimento

movimento com o corpo.

 Data show
 Radio
 Coffee Break

durante o desenvolvimento da
atividade e automaticamente as
pessoas foram solicitar mais
atividades diretamente para
voluntaria (Cenir).

Caminhada e Alongamento

02/03/18

Atividade Física para

Realizou a caminhada saindo da

melhora da qualidade de

entidade até ALA (Associação

vida

Limeirense de Atletismo) um local

Coffee Break
Trouxe ao grupo entretenimento
saudável com atividade física

de uso público pra pratica de
esportes
Informação e orientação
Palestra Saúde Mental da
Mulher

09/03/18

sobre a saúde mental da

Foi realizado uma palestra no

mulher nas diferentes

auditório com o auxílio da data

 Coffee Break

fases da vida nos

show, após a explanação da

 Data show

desafios do cotidiano da

palestra foi retirado as dúvidas.

Informações e esclarecimentos de
diversas dúvidas do processo
mental.

mulher

História dos Desejos

16/03/18

Oportunizar aos

Foi realizado uma conversa e

participantes, momento

exercício prático de reflexo sobre o

de autodescoberta para

viver no automático ou com

potencializando seus

significado nosso significado dia a

recursos próprios

dia.

 Coffee Break
 Data Show

Avanço do Auto Protagonismo

Promover o entendimento

Observou que o grupo demonstrou

do grupo sobre a
importância de conhecer
os rótulos dos alimentos;

interesse pelo tema abordado. Além
Entregue material didático com as

disso, tratou-se de uma estratégia

principais dúvidas na leitura dos

para melhor compreensão e

melhorar o entendimento
Rótulos dos Alimentos
Parte 2

23/03/18

rótulos; expostos várias

das informações do rotulo
dos alimentos
industrializados; estimular

embalagens para que o grupo
pudesse vivenciar a interpretação

a reflexo sobre as

 Coffee Break
 Data Show

dos rótulos na pratica.

participação direta do grupo,
permitindo uma troca mutua de
experiências e a construo de
conhecimento a partir da leitura dos
rótulos, permitindo maior autonomia

escolhas que estão sendo

nas escolhas dos alimentos

feitas sobre a

industrializados.

alimentação da família.
MÊS: Abril / Junho 2018
ATIVIDADE

As diferenças que importam

Musica como recurso
relacional

DATA

OBJETIVO

06/04/18

Oportunizar vivencia que
possa auxiliar na
construção da diferenças
do outro

13/04/18

Vicenciar uma meneira
facilitadora descontraída
para o desenvolvimento e
integração do ser na
convivência.

GRUPO: CONVIVER
METODOLOGIA

 Acolhimento Geral,
dinâmica,musica

 1 momento: Acolhida dos
integrantes, dimanica de
integração.
 2 momento: Dinamica de
socialização, finalizando com

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

RESULTADOS

 Coffee break

Todos participaram de forma
interativa e alegrem houve
depoimento para provocar melhoras
nas relações individuais e
promessas de praticar na própria
vivencia em casa.

 Coffee Break

Auto observação e capacidade de
aprendizagem e maturidade.

uma atividade interativa com
musicalização para descontrair.

Palestra sobre as Vacinas e
Dinamica

Sol e Lua

Caminhada e Alongamento

Oficina de Flor de Tecido (I)
Comemoração Dias das
Mães

Oficina de Flor de Tecido
(II)

20/04/18

Informações sobre o
calendário vacinal do
adulto e dinâmica de
motivação

27/04/18

Vivenciar uma maneira
facilitadora e descontraída
de entrar em contato com
o conteúdo de
amadurecimento pessoal
e melhorar a convivência
diária

04/05/18

Incentivar a pratica da
atividade física, buscar
lugares públicos para
essa pratica

 Explançao dos tipos de vacinas e
suas eficácias.
 Dinamica de motivação
formando-se um circulo que
trabalhou-se e transformou numa
teia

 Coffee Break,
 Novelo de lã
 Data show

Multiplicação das informações pra a
comunidade e depoimentos das
pessoas mostrando de que forma
podem auxiliar as outras em algum
momento da vida.

 Acolhida dos integrantes do
grupo desenvolvimento dinamina
de relaxamento.
 Roda de conversa sobre os
pilares pra melhorar convivência
intra e interpessoal finalizando
com musicalização.

 Data show
 Coffee Break

Descontração e gratidão pela
palestra

 Primeiramente: Acolhimento dos
integrantes e alongamento
 Saimos caminhando pelo bairro
com destino ALA (Associação
Limeirense de Atletismo)

 Coffe Break

Caminhada agradável, local
arborizado, os integrantes sugeriram
realizar em outros lugares as
caminhadas. Entretenimento
saudável

11/05/18

 Acohida dos integrantes
 Demonstração de como montar a
Vicenciar uma maneira
flor
facilitadora e descontraída
 Molde para cortar o tecido
a descoberta de
 Mensagem de finalização:
habilidades
Quando Deus criou as mães


 Tecido
 Cola
 Tesoura
 Coffe Breack
 Pestilho

Observamos que exite mais formas
de se chegar na flor, desfrutaram de
momento de sociabilização e de
comemoração. Houve colaboração
mutua.

18/05/18

Vicenciar uma maneira
facilitadora e descontraída
a descoberta de
habilidades

 Tecido
 Cola
 Tesoura
 Coffe Breack
 Pestilho

Os participantes se prontificaram a
confeccionar flores para auxiliar no
bazar de artesanato da entidade.

 Acohida dos integrantes
 Confecção das flores

Oficina Vivencia de
IKEBANA SANGUETSU

Dinamica Gratidão

Festa Junina e Nutrição

Festa Junina

Caminhada Intergeracional

25/05/18

A pratica de ikebana tem
como objetivo levar
alegria, paz e harmonia,
tranquilidade espiritual

 Acolhida dos integrantes e
desenvolvida a oficna por etapas
 Socialização do concito em
Ikebana
 Declamação de um poema
 Destribuiçao de matérias

08/06/18

Despertar e estimular o
exercício de gratidão e
oportunidade que temos
na dinâmica diária

 Acolhida
 Divisão do grupo em 4 pequenos
grupos
 Distribuido texto Polyana leitura
e interpretação

15/06/18

Conhecer a origem e a
herança alimentar da
festa junina, conhecendo
as propriedades dos
alimentos mais
consumidos e suas
propriedade nutricionais

21/06/18

Despertar e estimular a
socialização,
entretenimento

27/06

Despertar e estimular a
pratica de esportes entre
as idades

 Atividade pratica de culinária.
 Receitas: Curau, leite de
amendoim, leite de aveia, bolo
cremoso com bagaço de milho

 Acolhida
 Dinamica para reviver momentos
culturais do passado, mas que
ainda persevera na atualidade.
 Acolhida e encontro dos
participantes inscritos no
Parque Cidade
 Aquecimento com a
educadora voluntaria
 Caminhada em torno do
Parque

 Tacinhas de plástico
 Espuma vegetal
 Flores naturais
 Água
 Tesoura
 Papel Plastico

Participação, muitas pessoas
manifestaram verbalmente que
estavam satisfeitas. A equipe do
sangueteu ficou feliz pela realização
das atividade.

 Coffe Breack
 Texto impresso

Socialização das interpretações com
adendo de varias opiniões,
encerramento despertando esse
valor para as oportunidade que o
grupo tem.

 Ingredientes
necessários: leite,
aveia, amendoim,
milho, fuba

Estimulação para o preparo das
receitas, socialização dos
participantes outras receitas
conhecidas e o aproveitamento das
sobras. Degustação dos preparos.

 Comemoração com
quitutes
 Decoração

 Participação unanine na
atividade e também
manisfestaram contentamento e
satisfação, elogios interação.

 Coffe Breack
 Frutas , suco e
lanche

 Interação, elogios, participação e
satisfação e novas amizades

MÊS: Julho/ Setembro 2018
ATIVIDADE

DATA

OBJETIVO

GRUPO: CONVIVER
METODOLOGIA

MATERIAIS
NECESSÁRIOS

RESULTADOS
 Possibilitou com os recursos

 Ingredientes para
Padaria Artesanal

06,13,20,27/07/18

Economia doméstica,
alimentação saudável

 Aulas praticas

confecção dos pães
 Degustação dos
mesmos

que possuem em casa gerar
renda e confeccionar para o
próprio consumo alimentos sem
adição de produtos
industrializados

Despertar e estimular novos

 Acolhimento sobre o curso dos

aprendizados e
Socialização do Curso
de Paes

características pertinentes a
03/08/18

convivência e
amadurecimento em novas

pães,
 Acolhida dos integrantes do
grupo

 Oferece papel e caneta pra
 Coffe Break

apartir de perguntas focadas

experiências para o ser

 Mistura as opiniões e

humano
Despertar a transmissão do
conhecimento, incentivas a
Oficina Horta Vertical

10/08/18

pratica do plantio e cultivo
de pequenas hortaliças e
temperos

registrar experiências vividas

socialização
 Os integrantes trouxeram de

 Garrafas Pet

casa garrafa pet, foi dado toda

 Terra Vegetal

instrução sobre os matérias

 Mudas

que serão utilizados, os

 Tesoura

cuidados que tenho que ter os

 Fio de nylon

passos a seguir

 Coffe Break

Participação unanime nas
atividades e também
manifestaram contentamento e
satisfação. Interesse em fazer
novos plantios em casa

Incentivar a pratica da
Caminhada e Alongamento

17/08/18

atividade física, buscar
lugares públicos para
essa pratica

 Primeiramente: Acolhimento dos

Caminhada agradável, os

integrantes e alongamento
 Saimos caminhando pelo bairro

 Coffe Break

com destino Tiro de Guerra

integrantes sugeriram realizar em
outros lugares as caminhadas.
Entretenimento saudável

 Dinâmica (Merequetê)

Proporcionou esclarecimento sobre
Orientação Cuidados com
os Pés

Oferecer conhecimento,
24/08/18

prevenção e higiene para

 Informações práticas e teóricas

com os pés

 Data Show
 Coffe Break

as dúvidas frequentes das pessoas
e foi exposto real importância dos
pés como um membro de muito
cuidado
Duvidas foram esclarecidas sobre os

Orientar sobre a higiene
Higiene Bucal

31/08/18

Bucal e seus produtos

 Informações práticas e teóricas

auxiliares

 Data Show

produtos para auxiliar e como

 Coffe Break

escolher os produtos depende da
necessidade de cada um.

 Foram divididos em grupos e
levantaram historias acontecidas

Acolhimento/ Armarioteca

14/09/18

Houve interação, depoimentos de

Estimular e Desenvolver

na vida, se elegeu um

o Habito da Leitura

representante do grupo para

 Fantasias

através da Historia/

interpretar podendo utilizar de

 Coffe Break

Contação

fantasias.
 Contato uma história do
FIDENCIO

satisfação em voltar ao passado e
poder reviver momentos bons.
Reconhecimento da importância da
Leitura

Visita da Escritora Andrea
Santos

Desenvolve o tema do seu
21/09/18

livro Relacionado a
Convivência

 Conversou sobre o tema do livro
proposto

 Coffe Break

Houve muita participação com
depoimentos de convivência diária
Favoreceu a valorização do

 Iniciamos nosso passeio da Sede

Encontro Intergeracional

27/09/18

indivíduo nas habilidades por vezes

da Entidade com destino ao

 Transporte

desconhecidas, a brincadeira nos

Fortalecimento das

Pesqueiro Green Camp –Arthur

 Café da manhã e

brinquedos (roda gigante, carro bate

relações do ambiente

Nogueira, fomos recepcionados

almoço completo

social e familiar

pela monitora que prontamente

 Monitoria

bate, minhocão) despertou em
muitos integrantes que nunca foram

nos guiou ao café da manhã e

em parques de diversão uma alegria

depois fez as atividades do dia

e descontração superando os limites
criados no cotidiano

ANEXO
INFORMAÇÕES E OU DOCUMENTOS (SE NECESSÁRIO).

Caminhada

Dinâmica de acolhimento

Ressocialização

Movimento Vital Expressivo

Palestra Saúde Mental da Mulher

História dos Desejos

Rótulos dos Alimentos

Atividade intergeracional na OSC Centro Dia do Idoso

Atividadeintergeracional na
SCOCentro Dia do Idoso

Dia da Mulher – Apresentação Prefeitura de Limeira

Ensaio e apresentação musical, onde recebemos a visita do secretário da cultura Farid Zaine

Caminhada ALA

Apresentação Canto Coral

Ikebana

Oficina Dia das Mães – Flor de Tecido

Musica como recurso relacional

Palestra – Calendário Vacinal – Parceria Secretaria de Saúde

Festa Junina

Caminhada Parque da Cidade – Encontro Intergeracional

Contação de Historia – Armarioteca

Padaria Artesanal

Passeio Intergeracional
Green Camp

Palestra Saúde Bucal

Palestra Saúde dos pés

Oficina Horta Vertical

Caminhada Tiro de Guerra

Grupo Conviver – Canto Coral

